
 
 
 
 
 
 

 
 

                     
 
Woensdag 14 november   2018  

 

 
Open Huis/Opa- en Omadag  
 

 
 
Afgelopen donderdag hielden we onze jaarlijkse Opa- en Omadag, annex Open Huis. Net als andere 
jaren kwamen hier velen op af en was het weer reuze gezellig. Ook verschillende nieuwe ouders wisten 
de weg naar onze school te vinden. Het was een leuke ochtend! 
 
VO-markt 
Evenals eerdere jaren organiseren de gezamenlijke basisscholen in Hasselt een Voortgezet Onderwijs 
Markt. Dit jaar is de organisatie in handen van cbs Het Anker. De verschillende scholen voor VO in 
Zwolle e.o. zullen zich daar op donderdag 22 november presenteren. De ouders van de leerlingen in gr. 
7/8 zijn inmiddels uitgenodigd.  
 
Onderwijs-assistent 
Vanuit het budget  Passend Onderwijs zijn we in staat gesteld om voor de komende weken een extra 
onderwijs-assistent aan te stellen. In de persoon van collega Tanja Tuinstra hebben we al extra handen 
in de klas voor kinderen met een extra zorgbehoeftn én voor onze Nieuwkomers. Nu kunnen we dan 
ook extra handen inzetten in onze bovenbouw-groep. Collega Belle van Zuylen (ook al werkzaam in 
groep 3) zal als onderwijs-assistent in gr. 7/8 worden ingezet. We wensen haar veel succes en plezier! 
 
Sinterklaas Toneel 
Traditiegetrouw gaan onze groepen 5 t/m 8 weer naar het Sinterklaas Toneel in Meppel. Financieel 
mede mogelijk gemaakt door onze Ouderraad gaan deze leerlingen op donderdag 22 november met de 
bus naar theater Ogterop In Meppel.  
Omdat de bus al om 12.00 uur vertrekt, verzoeken we de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 die dag een 
lunchpakketje mee naar school te nemen. 
We verwachten tegen 16.00 uur weer terug op school te zijn. 
 
Ateliers 
Komende vrijdagmiddag gaan de ateliers voor de groepen 5 t/m  8 van start. De leerlingen   nemen bij 
toerbeurt deel aan de workshops Textiel, Techniek, Tekenen, ICT, Koken en Dans. 
Voor de workshop Dans zal een dansdocente van Dancing Devotion acte de présence geven. Voor de 
workshop Koken hebben wij een overeenkomst af kunnen sluiten met Restaurant De 



Herderin/Kontento. De leerlingen gaan op drie achtereenvolgende vrijdagmiddagen in de kookstudio 
van De Herderin, onder leiding van de chef-kok, aan het werk. Graag die vrijdag op de fiets naar school 
komen. Kinderen die op de route wonen mogen, als de ouders dat goed vinden, na afloop direct naar 
huis. 
We wensen alle kinderen in de verschillende workshops heel veel plezier! 
 
Afwezig 
Zoals in een eerdere Nieuwsbrief al geschreven zal onze collega Hilco de Graaf van maandag 19 
tot/met woensdag 21 november afwezig zijn. Hilco gaat dan op uitnodiging van de KPZ Engelse 
schooldirecteuren  vertellen hoe wij op De Toermalijn de verwijzing voor onze groep 8 leerlingen richting 
het Voortgezet Onderwijs hebben ontwikkeld. 
Hilco wordt vervangen door collega Minze Boltje.  
We wensen Hilco in Engeland veel plezier en succes! 
 
Diezelfde dagen is ook collega Jeroen Palsma afwezig. Jeroen gaat naar een opleiding tot Jeugd Brein 
Coach. Hij wordt vervangen door duogenoot collega Marinke Limburg. 
Ook Jeroen veel succes gewenst.  
 
 

Belangrijke data 
 

November 
 

Donderdag 15 
Driepartijengesprek gr. 8 

 
Vrijdag 16 

Ateliers gr. 5 – 8 van start 
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